WDZYDZKI
PARK
KRA JOBRAZOWY
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Wieża widokowa we
Wdzydzach Kiszewskich

Wdzydzki Park Krajobrazowy utworzony w 1983 roku, położony jest w północno-zachodniej części Borów Tucholskich, na południowo-zachodnim skraju województwa pomorskiego, w powiecie kościerskim. Powierzchnia Parku wynosi 17 832 ha, w tym lasy i zadrzewienia pokrywają 64 % obszaru, grunty orne 10 %, a wody powierzchniowe 11 %. Park otacza
otulina o powierzchni 15 208 ha.
Teren Parku to w większości obszar równiny sandrowej, ukształtowanej w postaci rozległego stożka napływowego przez wody roztopowe czwartorzędowego lądolodu. Równina ta
jest nieznacznie nachylona w kierunku południowym, w przedziale wysokości od około 160
do 140 m n.p.m. Podstawowe zróżnicowanie ukształtowania terenu wprowadzają ciągi rynien
polodowcowych, zagłębienia wytopiskowe, odcinki dolin rzecznych, a także fragmenty wysoczyzny morenowej w postaci tzw. „wysp morenowych”. Rynny subglacjalne znajdujące się na
terenie WPK wypełnione są wodami jezior, oczek wodnych, wykorzystywane są przez cieki,
a często także pozostają suche. Sandry, które pokrywają największy odsetek powierzchni Parku, zbudowane są głównie z osadów warstwowych, żwirowo – piaszczystych, a ich uziarnienie
oraz inne cechy zależą od materiału morenowego rozmywanego przez wody roztopowe lądolodu. Zagłębienia wytopiskowe po bryłach martwego lodu mają różne kształty i wymiary. Wytopiska większe są przeważnie płytkie, często wypełnione gytią lub torfem i charakteryzują się
płaskimi brzegami. Mniejsze wytopiska są najczęściej głębsze, otoczone stromymi zboczami,
a największe ich nagromadzenie występuje w zachodniej części Parku.

Krzyż Jezior Wdzydzkich

Niemal cały Park położony jest w dorzeczu Wdy. Na jego obszarze występują 53 jeziora
o powierzchni powyżej 1 ha oraz około 100 mniejszych, na ogół bezodpływowych zbiorników
zwanych oczkami. Ponadto w otulinie Parku usytuowanych jest kolejnych 51 jezior i około 50
oczek. Największe zbiorniki wykazują rynnową genezę i usytuowane są wzdłuż głównych ciągów odwadniania. W strukturze przestrzennej zasobów wodnych zbiorników Parku dominujące znaczenie ma jezioro Wdzydze, którego powierzchnia stanowi 76 % ogólnej powierzchni
wodnej Parku, natomiast objętość - 91 % całości zasobów wszystkich zbiorników. Maksymalna głębokość jeziora wynosi 72 m, co stawia je pod tym względem na szóstym miejscu w Pol-

sce. Jego rynny rozciągają się w dwóch kierunkach – południkowym i równoleżnikowym,
o łącznej powierzchni 1 455 ha. Ze względu na swą geometrię (kształtem przypomina krzyż)
i rozmiary stanowi unikat na Niżu Polskim.

Projektowany rezerwat
przyrody ‚Motowęże’

Na leśnych terenach WPK przeważają siedliska borowe, głównie suboceanicznego boru
świeżego i boru chrobotkowego. Stosunkowo niewielką część powierzchni Parku zajmują
siedliska boru mieszanego dębowo-sosnowego i kwaśnej dąbrowy. Mniejsze powierzchnie
zajmują płaty brzeziny bagiennej i boru bagiennego oraz olsy i łęgi, zajmujące dna licznych
rynien, brzegów jezior oraz rzek. Pomimo względnej różnorodności siedlisk, dominującym
gatunkiem lasotwórczym jest sosna, budująca jednowiekowe i jednogatunkowe drzewostany.
Nieleśne zbiorowiska naturalne ograniczają się do fitocenoz szuwarowych, bagiennych i torfowiskowych. Zbiorowiskami półnaturalnymi są w znacznej mierze łąki i pastwiska, a w mniejszym zakresie murawy napiaskowe i wrzosowiska. Zbiorowiska napiaskowe powstały wskutek
zaniechania działalności rolniczej na bardzo słabych glebach, a wrzosowiska - na liniach oddziałowych i polanach śródleśnych, pierwotnie użytkowanych jako ekstensywne pastwiska.
Flora Parku obejmuje 820 taksonów roślin naczyniowych, co stanowi około 50% flory Pomorza
Zachodniego i 23% flory Polski. Ta względnie mała
liczba roślin kompensowana jest bogactwem gatunków wodnych, błotnych i torfowiskowych, związanych funkcjonalnie ze sprzyjającymi im warunkami siedliskowymi. Różnorodność i powierzchnia
występowania cennych gatunków roślin świadczy
o bogactwie obszaru Parku. Do rzadziej spotykanych w lasach WPK roślin zaliczyć można widłaki: spłaszczony, goździsty i jałowcowaty, paprotkę
zwyczajną, kalinę koralową, mącznicę lekarską,
a także wawrzynka wilczełyko.
Skalnica torfowiskowa

Kruszczyk błotny

Rosiczka okrągłolistna
i widłaczek torfowy

Lasy w Parku obfitują w gatunki
porostów krzaczkowatych m.in. brodaczki. Szczególnie obficie na terenie
Parku występuje roślinność torfowi-

skowa, związana z śródleśnymi oczkami wodnymi, w mniejszym lub większym stopniu
przekształcona przez człowieka. Powszechnie występującymi tu gatunkami są rosiczka
okrągłolistna i długolistna, turzyca bagienna, bagnica torfowa, modrzewnica zwyczajna,
przygiełka biała, żurawina błotna i bagno zwyczajne. Z kolei jednym z najrzadszych gatunków roślin występujących na torfowiskach źródliskowych, zasilanych wodami podziemnymi, jest skalnica torfowiskowa. Jej występowanie odnotowano jedynie na kilku stanowiskach na Pomorzu, w tym na dwóch we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym. Tereny
łąk użytkowanych ekstensywnie porośnięte są często storczykami, a grunty orne będące
w przeszłości w rolniczym wykorzystaniu - kocankami piaskowymi.
Do najpospolitszych gatunków ssaków żyjących na tych terenach należą sarna, zając,
dzik, borsuk oraz lis i jenot, które bardzo dobrze czują się w warunkach, gdzie wśród połaci
leśnych znajdują się enklawy pól i łąk. Sąsiedztwo tych ekosystemów daje zwierzętom możliwość łatwiejszego zdobycia pożywienia. Bogatszy skład gatunkowy reprezentowany jest przez
zwierzęta ziemnowodne lub związane z wodą. Ważnym elementem fauny parku jest liczna
populacja bobrów, które zamieszkują jeziora, rzeki, jak i również okresowo wysychające rowy
melioracyjne. Przejawem jej działalności są żeremia, tamy, nory czy powalone drzewa.
Bogata jest także fauna nietoperzy. Podczas inwentaryzacji i badań terenowych stwierdzono na tym terenie występowanie 11 gatunków, w tym związanego z większymi zbiornikami wodnymi nocka łydkowłosego (gatunek rzadki i zagrożony wyginięciem).
Szacuje się, że na terenie Parku gniazduje około 126 gatunków ptaków. Często spotykane są żurawie, mające swoje lęgowiska na licznych śródleśnych torfowiskach, łabędzie
nieme, gągoły, nurogęsi i błotniaki stawowe.

Jezioro Wdzydze jesienią

Obecność zróżnicowanych pod względem wielkości i właściwości fizykochemicznych
jezior, stawów i cieków wpływa na zróżnicowanie ichtiofauny. Na terenie Parku i otuliny
występuje 35 gatunków ryb, w tym rzadkie i chronione. Do najbardziej cennych należy
troć jeziorowa zwana wdzydzką . Jest ona populacją endemiczną, reliktową formą powstałą na skutek izolacji geograficznej związanej z ostatnim zlodowaceniem. Cykl życia troci
jest ściśle powiązany ze środowiskiem jeziorowym (okres żywienia), jak i ze środowiskiem
rzecznym, gdzie ryba ta odbywa tarło i spędza okres młodzieńczego rozwoju (1-3 lata). Pod
koniec października troć wdzydzka rozpoczyna wędrówkę na tarło i wpływa do rzeki Wdy
oraz jej dopływu - Trzebiochy.
Innym cennym elementem ichtiofauny jest strzebla błotna, która bytuje głównie w potorfiach zwanych przez autochtoniczną ludność kaszubską torfkulami. Ryba ta jest jednym z najmniejszych przedstawicieli krajowych ryb karpiowatych i figuruje w Polskiej Czerwonej Księdze
Zwierząt jako gatunek krytycznie zagrożony. Jej występowanie w Polsce ma charakter wyspowy
i zmniejsza się na skutek osuszania terenów podmokłych.
Ważnym elementem fauny WPK jest również rak szlachetny, kiedyś gatunek pospolity w naszych wodach, obecnie na skraju zagłady. Przyczyniła się do tego nadmierna niegdyś eksploatacja, zanieczyszczenie środowiska
i ekspansja amerykańskiego gatunku
– raka pręgowatego (nosiciela groźnej
choroby - „dżumy raczej”). Od 2007 r.
w Parku trwają prace nad ratowaniem
raka szlachetnego. Po przeanalizowaniu jego występowania na terenie
WPK wytypowano miejsca gwarantujące jego przetrwanie i od 2008 roku
wprowadza się tam uzyskiwane z podRak szlachetny (rzeczny)
chowu małe raczki szlachetne.

W ramach konserwatorskiej ochrony przyrody na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego utworzono rezerwat florystyczno-leśny „Krwawe Doły”. Ochroną objęto tu
fragment lasu z siedliskami boru świeżego i suchego chrobotkowego, porośniętego około
100-letnim drzewostanem sosnowym. Znaleziono tu 21 gatunków roślin naczyniowych
(w tym chronione kocanki piaskowe), 11 gatunków mszaków i 48 gatunków porostów,
z których 18 objętych jest ochroną ścisłą.
Ochroną w formie pomników przyrody objęto 21 elementów przyrody ożywionej,
najczęściej cenne okazy drzew (dęby, buki, sosny) i krzewów (jałowce) oraz stanowisko
widłaka spłaszczonego.
W granicach Parku utworzono 18 użytków ekologicznych. Ochroną objęto głównie
torfowiska wysokie i przejściowe. Jeden z ciekawszych użytków to „Żabińskich Błoto”
śródleśne oczko z płem mszarnym oraz „Zdradzonko” sezonowo pokryte dużą ilością
kwitnących grzybieni białych.
Na terenie WPK wyznaczono trzy obszary Natura 2000, są to obszar specjalnej ochrony ptaków o nazwie „Bory Tucholskie” (PLB 220009) oraz dwa specjalne obszary ochrony siedlisk „Jeziora Wdzydzkie” (PLH 220034) i „Młosino-Lubnia” (PLH 220077).
Na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego zachowało się wiele zabytków kultury
materialnej wywodzących się z tradycji kultury ludowej Kaszubów, w tym wiele zabytków
budownictwa wiejskiego. Tradycyjna zagroda na terenie Parku to zagroda dwubudynkowa,
często z budynkiem gospodarczym, wąskofrontowym wysuniętym przed lico szerokofrontowego domu mieszkalnego. Specyficznym rysem dla obszaru WPK jest również występująca we wsi własność szlachecka, charakteryzująca się większą zagrodą, posiadającą oddzielną oborę i stodołę. Częstym elementem zagospodarowania zagrody była piwniczka ziemna
oraz piec chlebowy. Do ważnych elementów zabudowy wsi należały też takie budowle jak:
młyny, karczmy, kuźnie, kapliczki i krzyże. Do wsi o wybitnych wartościach kulturowych
należą: Juszki, Płocice, Wąglikowice, Wdzydze Kiszewskie, Wdzydze Tucholskie i Wiele.
Liczne zabytki architektury ludowej z rejonu Kaszub zgromadzono w Parku Etnograficznym we Wdzydzach Kiszewskich, w którym znajduje się 49 obiektów architektury ludowej.
Są to zagrody chłopskie i szlacheckie, chałupy i dworki, karczmy, szkoła, kościoły oraz wiatraki, kuźnia i tartak. Ich wnętrza wyposażono w tradycyjne sprzęty i urządzenia używane przez
mieszkańców wsi. Zgromadzone obiekty kultury materialnej ukazują zwiedzającym zróżnicowany obraz życia mieszkańców kaszubskiej i kociewskiej wsi od XVII do połowy XX w.
Walory przyciągające turystów do WPK to przede wszystkim jeziora z licznymi kąpieliskami i możliwością uprawiania sportów wodnych. Rozwinięty system dróg i ścieżek leśnych
oraz strefa zalesionych brzegów jezior stanowią o atrakcyjności Parku dla wędrówek pieszych
i rowerowych, nordic walkingu, przejażdżek konnych w siodle, a także bryczkami czy saniami.
Z inicjatywy Parku wyznaczono w terenie ścieżki przyrodniczo - edukacyjne: w Juszkach, we Wdzydzach Kiszewskich, wokół jeziora Rzuno w Dziemianach, „Życie lasu wokół remizy” w Schodnie, wokół jeziora Schodno i „Szlak pięciu jezior” w Wąglikowicach.
Trasy rowerowe o łącznej długości 156,5 km to: Kościerzyna-Wdzydze Kiszewskie, Lipusz- Wdzydze Kiszewskie, Schodno-Wdzydze Kiszewskie, Dookoła Jezior Wdzydzkich,
Pętla Lipno, Pętla Przytarnia. Działania te służą poznaniu przyrody, krajobrazu, wartości
kulturowych oraz rekreacyjnych Parku.

Chałupa gburska z Wdzydz Kiszewskich

Wdzydzkie Warsztaty Ekologiczne
– zajęcia z hydrobiologii

Wdzydzki Park Krajobrazowy realizuje zadania z zakresu edukacji ekologicznej poprzez
warsztaty i zajęcia przyrodnicze w terenie. Prowadzi własną placówkę edukacyjną - Zieloną Szkołę w Schodnie. Program zajęć w Zielonej Szkole w Schodnie dostosowany jest do
wieku, zainteresowań, potrzeb uczestników oraz ich poziomu wiedzy. Zajęcia prowadzone
są przez wykwalifikowaną kadrę przyrodników. Wśród najciekawszych tematów znajduje się
m.in. ornitologia, topografia i nawigacja GPS w ochronie przyrody i leśnictwie, chiropterologia, hydrobiologia oraz gospodarka leśna. Wielkim zainteresowaniem wśród uczestników
turnusów cieszy się wypiek chleba i bułek w piecu chlebowym znajdującym się na terenie
obejścia szkoły. Zimą organizowane są kuligi. W swej bogatej ofercie szkolenia ekologicznego,
przeznaczonego dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, szkoła oferuje bezpłatny cykl
pięciodniowych szkoleń w formie zajęć terenowych, ciekawych warsztatów ekologicznych
i obserwacji przyrodniczych, zapewniając jednocześnie wypoczynek w nieskażonym środowisku przyrodniczym.

WARTO ZOBACZYĆ:
obiekty przyrodnicze:
• torfowiska „Motowęże”

obiekty historyczne:
• Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich
• Kalwaria w Wielu
• Juszki - regionalna zabudowa wsi
inne:
• Wdzydze Kiszewskie - wieża widokowa na Krzyż Jezior Wdzydzkich
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14
tel./fax: 59 842 98 29, 59 841 33 77
e-mail: biuro@pomorskieparki.pl
www.pomorskieparki.pl
Wdzydzki Park Krajobrazowy
83-400 Kościerzyna , ul. Świętojańska 5E
tel/fax: 58 686-82-73
wpk@pomorskieparki.pl
www.wdzydzkipark.pl
Dofinansowano ze środków:
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

okładka: Rzeka Wda i Jezioro Jelenie
fot. archiwum Parku

